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Foreningens
formål er at styrke nationens interesse for
søværnet og søfarten ved fælles arbejde
for denne sag, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen
mellem personel, der er eller har været
tjenestegørende i søværnet

Marineforeningens bestyrelse:
Jens Hyldborg ……………… ( formand )
LI. Karlsmindevej 37 ........... 40 74 81 25
Kjeld Jensen.. ( kasserer & festudvalg )
Skovhegnet 40 .................... .47 93 98 07
Michael Hultén.. (næstform.IT,sekretær)
LI. Karlsmindevej 23, 1 ....... .20 72 96 20
Holger Malmgren……...( banjermester )
Bygtoften 3 ………………. 27 82 04 49
Niels Vedel ………………….( udlejning )
Nørregade 1B, 1.th………… .29 66 07 58
Christian Grønbech,
Forsythiavej 8.,………………40 20 84 20
Kjeld Nortung
Højsgårdsvej 50 …………….24 85 91 44
Poul-Erik Knudsen
Liljevænget 16 ………………51 43 99 89

Slopkisten
Bestyres stadig af Jan Nielsen
Kattegat strandhave 3 tlf. 20 11 72 80

Klaus Bøgeskov Nielsen….1.suppleant
Narssakvej 6………………….21 65 13 84
Karl Erik Olsen……………...2.suppleant
Nyvej 9…………………………24 87 59 70

Forsidebillede:
Så rejses telt til fregatskydning
Foto HM
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I dette nummer er der ikke meget at berette om da det har været en stille sommer med meget lidt aktivitet. Det var en tør fregatskydning hvad
rygning og krudtkammer angik der var forbud mod åben ild, hvad gris angik var der ikke mulighed for at lave den derude men helt fri for gris blev
vi ikke der blev lavet røde pølser med brød til dem som ville have det.
Fregatkaptajn blev Kjeld Nortung og Korvetskipper blev Terese Malmgren. Det var en smal omgang da der kun mødte 3 op fra Fr.Værk og 14
fra Fr. Sund samt 34 herfra.
Udflugt er blevet arrangeret den går til Helsingør og med frokost i Gilleleje Marinestue hvis de har plads til os ellers må vi jo finde et andet sted på
vejen.
Så har vi snakket om en elevator men hvordan med finansiering er noget
som vi skal have mere om i næste nummer.
Til slut vil jeg bare opfordre til at man støtter op om lørdagsfrokosterne
da der i september ikke var mange som mødte op (14 styk.)
Til slut ønskes alle et godt efterår, og så håber jeg vi ses til mange hyggelige stunder på stuen.
Jens Hyldborg
Formand
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Praktiske oplysninger.

Obs!

Obs!

Obs!

Husk at melde flytning til bestyrelsen!!
Medlemsemblemet:
Medlemsemblemet er foreningens ejendom
og bæres ved alle sammenkomster i Marineforeningen.
Emblemet bæres ikke udenfor foreningen,
hvor kendingstegnet i stedet kan benyttes.
Påklædning:
I Marineforeningen er der ikke "uniformstvang", men en ensartet påklædning skaber
fællesskab.
Du vil derfor hurtigt kunne konstatere, at
kammeraterne normalt er iklædt blå blazer,
grå benklæder, skjorte og slips.
Dertil kommer naturligvis, at man bærer
foreningens blazer-emblem og slips.
Kontingentbetaling:
Afdelingen bestemmer selv størrelsen af
kontingentet, hvoraf det på sendemandsmødet vedtagne beløb af afdelingens kasserer indsendes til landsforeningen til dækning af de fælles udgifter - herunder ikke
mindst medlemsemblemet.
Det er derfor vigtigt, at kontingentet indbetales straks ved modtagelsen af opkrævningen fra kassereren.
"Under Dannebrog":
Som medlem vil du 6 gange om året modtage foreningens blad.
Det fremsendes gennem Avispostkontoret,
og kan kun ske, såfremt der er opgivet nøjagtig og fuldstændig postadresse.
Adresseændring:
Skal altid straks meddeles afdelingen, som
derefter informerer landskontoret, der så
informerer Avispostkontoret.
Andet:
Om det ønskes, er der mulighed for flagets
tilstedeværelse ved bisættelse/begravelse.

Husk alopslagskommer i
står ofte,
spændende.

tid at se på
tavlen, når du
stuen. Der
noget nyt og

Redaktøren mener.
Så er sommeren væk, og sikken en af slagsen. Der var forbud mod åben ild så grisen
fik lidt længere levetid end til fregatskydningen. Selv om formanden sagde at tobaksrygning ikke var tilladt var der lige en
som tændte en smøg derude og det var ikke
en lokal. Men vi må jo sige at vores øjne
fejlede ikke noget, alt blev skudt ned. Så
har efteråret meldt sin ankomst, med det
som årstiden har at byde på. Og nu er der jo
fuld gang i marinestuen igen, og det er nu
der skal ske noget.
Er der nogen der har forslag til en aften om
måneden hvor der kan måske holdes foredrag, filmaften eller andre ting som kan få
lidt liv i huset, så giv jeres besyv med og
lad os se om det kan trække mennesker.
Så er vi kommet til Efteråret og
frokosterne er startet op igen og denne
gang var det desværre en tynd omgang at
samle 15 mennesker til spisning, det må
kunne gøres bedre.
ansvarshavende redaktør
Hans Jørgen Hansen
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Pudseaften Torsdag d. 4. oktober kl.18.30
Som tak for deltagelsen, vil foreningen, efter endt pudsning
byde på en bid mad, og en lille en til halsen. Vi håber der
kommer mange og giver en hånd med, da metallet trænger
til at blive pudset. Der er tilmelding på grund af indkøb til
skafningen. Tilmelding sker på marinestuen.
Lørdagsfrokost d.6 oktober kl.12
Pris 50,- kr.

Ålegilde lørdag d. 20. oktober kl. 18.00
Der vil være masser af ål og dans på dækket til levende musik
Prisen for dette arrangement er 175,- kr. eksklusive drikkevarer
Der er tilmelding ved personligt fremmøde fra lørdag den 6. oktober
kl.11.00, sidste tilmelding, er søndag d.14. oktober.

Lørdagsfrokost d. 3. november kl. 12.00
Prisen er 50,- kr.

Manneaften
Fredag den 9. november kl.18.30
Tilmelding til arrangementet kan ske på Marinestuen
Fra den 31. oktober, sidste frist for til melding er
torsdag den 10. november
Menuen er, ?????????????????? med tilbehør
Pris 50,- kr.

Juletræsfest Søndag den 2. december kl. 12.00
Der er julemanden og hans nisser, de vil hygge om børnene,
Og danse om træet. Der vil være godteposer og sodavand til
børnene, samt julegløgg til de voksne.
Alle er velkommen.
OBS,.!!!! LØRDAGSFROKOSTEN i december er aflyst.
Husk MINDEGUDSTJENESTEN den 1. januar 2019.
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Fregatskydningen 2018
Så kom dagen Lørdag d. 11 august, hvor vi igen skulle have fregatskydning mellem de 3 foreninger i Frederiksværk, Frederikssund og Hundested. Da vejrguderne havde været så gavmilde
at skinne og holde en god lang varm sommer var der jo afbrændingsforbud, hvilket betød at den
gris som vi havde bestemt skulle være måltidet fik lov at leve lidt længere. At der så kom hakket
gris i tarm, (pølser) på menuen var en sidste øjebliks beslutning, som bestemt blev taget godt
imod af de fleste.
Under mønstringen sagde formanden Jens Hyldborg, at der var tobaksrygning forbudt, og krudtkammeret ikke blev brugt da stikflammen kunne antænde det tørre græs. (Sikkerhed frem for
alt). Men at skytten, som skød sejl nummer 9 ned blev Fregatkaptajn.
Der var et meget lille fremmøde i år der 28 Mænd og 11 kvinder. Hvad det skyldes vides ikke
men vi håber da på et større fremmøde næste år. Kan det virkelig være rigtigt at Frederikssund
kom flere end os, Det må kunne gøres Bedre..
Det skal så siges at både mænd og kvinder fik skudt alt ned, mændene sørgede for vi fik tidlig
frokost, eller var de blevet færdige længe før spisetid. Og kvinderne blev færdig efter godt en
time da vi havde spist. Det var Terese Malmgren som blev korvetskipper.
Og Kjeld Nortung som blev Fregatkaptajn.

fra venstre Kjeld Jensen, John Pedersen, Michael Hulten, Kaj Hansen,
Erik Jensen, Hans J. Hansen og forrest. Fregatkaptajn, Kjeld Nortung

Er der noget interessant forude piger.

Fra venstre Irene Hansen, Terese Malmgren(Korvetskipper) Inger Magnussen, Margaretha Hansen.

Ja der skulle man have forsvoret en øl på bordet og alkoholfri.

http://galleri.hundested-marineforening.dk/#!home

Tekst og foto Hans J.
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Udflugt til Skibsklarerergaarden i Helsingør
Lørdag d. 27 oktober er der tur til Helsingør hvor Skibsklarergården ligger og der vil være en guidet tur rundt
deroppe. Bussen kører fra stuen kl.10.00 og der vil være en bolle med ost eller rullepølse samt en kop kaffe som
bliver indtaget på en p-plads undervejs. Efter vi har været på museet skal vi se om der skal et andet arrangement ind i turen da en guidet tur er klaret på en time. Når dette er overstået så vil bussen køre os til Gilleleje
hvor der vil være frokost inden vi vender næsen hjemad til vores egen stuen igen Prisen for turen incl mad
og en genstand til frokost samt indgang og guide er sat til 300,-kr. så giver foreningen bussen.
Museet Skibsklarerergaarden beskriver Helsingørs første store velstandsperiode, sundtoldstiden. Strandgade 91 er Helsingørs bedst
bevarede købmands- og skibsklarerergård fra
sundtoldstiden. Huset stammer fra det 16. århundrede, men har fået sin nuværende form i
1780 og de følgende årtier, og har siden stået
så godt som uforandret helt op til vore dage.
Stueetagen med butikslokale og skipperstue,
samt den fornemme skibsklarererbolig på hovedetagen er gennemgribende restaureret af
Nationalmuseet i 1993 for private midler, og et
besøg i huset er som at komme 150 år tilbage i
tiden.
I stueetagen er der butik og skibsprovianteringsforretning, grundlagt i 1809 af købmand Christian Simmelkier
som "udsalg til Skibscapitainer", og stort set uforandret siden 1820'erne.
Her findes også i dag alt, hvad der kunne friste en sømand: urtekram, den berømte Helsingør-hue, sejldug, tovværk, søkort m.m, krydderier, vin, skibsøl, hollandsk genever og lokal brændevin.
Ved siden af butikken ses skipperstuen, hvor søfolkene kunne indtage et beskedent måltid med en dram til. I
"contoiret" står den store firemandsskrivepult, for her vises hvordan klarererkontoret så ud i midten af 1800tallet.
På første sal er skibsklarererens private lejlighed retableret og viser,
hvordan et velstående borgerhjem i
Helsingør så ud mellem 1790 og 1850.
Øverst ses et lokale fra skipperherbergets tid. Her kunne søfolkene overnatte i tilfælde af længere ophold på
grund af forretninger eller skiftende
vejr.
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Danmark har fået en kvindelig verdensmester i militær femkamp. Sara Hjalager holdt de
kinesiske konkurrenter bag sig i et tæt terrænløb.
31-08-2018 - kl. 11:08
Af Anders V. Fridberg, Værnsfælles Forsvarskommando
Sara Hjalager fra landsholdet i militær femkamp løb sig fredag formiddag til et verdensmesterskab.
- Det er ikke gået helt op for mig endnu, men det var fedt at krydse målstregen først. Det er helt
vanvittigt, siger en stadig forpustet verdensmester på telefon fra Østrig.

Verdensmesteren bliver fejret af trænere og holdkammerater. Foto:
Landsholdet i militær femkamp.
Verdensmesterskabet kom i hus efter et meget tæt terrænløb, der er sidste disciplin i femkampen. Terrænløbet afvikles som en jagtstart, hvor første løber over målstregen også er den samlede vinder af hele femkampen.
Sara Hjalager startede som nummer to - 32 sekunder efter den førende brasilianer - og med 65
sekunder ned til to kinesere. Sara løb forbi brasilianeren allerede efter 1500 meter, men tabte
samtidig tid til de to kinesere, der var nummer et og tre fra VM i 2017.
-Efter to kilometer havde kineserne indhentet halvdelen af Saras forspring, så vi vidste, at det
ville blive tæt. Ved tre km havde Sara stadig 21 sekunder, ved 3500 meter var forspringet på 17
sekunder og så hentede kineseren yderligere 10 sekunder på den sidste km, så Sara vandt med
7,5 sekunder, fortæller en glad og stolt sportschef, kaptajn Thomas Lund.
-Jeg vidste, at kineserne var hurtigere end mig, og jeg kunne fornemme dem ude på ruten, så
jeg troede ikke rigtigt på det, før jeg kom ind på stadion. Jeg trykkede bare på og holdt fokus på
at komme hurtigt i mål. Jeg løb 15 sekunder hurtigere end min personlige rekord, og det var
åbenbart det, der skulle til, siger Sara Hjalager.
Ud over at blive verdensmester nåede Sara Hjalager igennem en flot konkurrence også over
5400 point. Det er en gylden grænse for militære femkæmpere. Sara Hjalager er den første danske kvinde, der kommer over 5400 points.
- Det er næsten lige så stort som at blive verdensmester. Men ikke helt, siger Sara Hjalger, der
ikke kender sin præcise pointscore endnu
Sara Hjalager er den anden danske kvinde, der bliver verdensmester i militær femkamp. Den
første var Charlotte Johansen, der blev verdensmester i 1993.
Med Sara Hjalagers fantomtid og flotte præstationer af Johanne Kjær Tolstrup og Sofie Dideriksen blev Danmark nr. 4 i holdkonkurrencen, kun fire sekunder fra 3. pladsen. Det lover ifølge sportschef Thomas Lund godt forud for næste år store konkurrence for alle de militære
landshold, Military World Games, der foregår i Kina i 2019.
De to danske mænd er stadig i konkurrence.
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75-året for overfaldet på Hær og Flåde
29. august 1943 iværksatte den tyske besættelsesmagt Operation Safari –
interneringen af den danske Hær og Flåde. Søværnet svarede igen med at
sænke sine skibe eller søge svensk havn, mens der også opstod kampe ved
flere af Hærens kaserner.
Artilleriskibet PEDER SKRAM sænket på Holmen efter 29. august 1943. Desværre lykkedes det efterfølgende tyskerne at hæve og anvende flere af de sænkede skibe.

Artilleriskibet NIELS IUEL bombes den 29. august 1943, da det forsøgte at flygte til Sverige
fra Isefjorden

23 døde og 53 sårede var det danske forsvars tab som følge af den
tyske Operation Safari, som gik i gang, fordi samarbejdet mellem
den danske regering og den tyske besættelsesmagt var brudt
sammen. Til sammenligning mistede Forsvaret 16 dræbte (grænse-gendarmer inklusiv) og
23 sårede den 9. april 1940. Begivenheden står da også i et mere positivt lys end den sorte
dag i 1940. Særligt sænkningen af flådens skibe var noget, der blev bemærket blandt de allierede, og var med til at ændre opfattelsen af Danmark som et land, der støttede de allieredes sag, og ikke en forbundsfælle til Tyskland.
Internerede soldater afholder tovtrækningskonkurrence i
Sandholmlejren 1943. Den 29. august 1943 angreb fjenden militærforlægninger samt kongens residens på Sorgenfri Slot. Tilfangetagne danske soldater, herunder en væsentlig del af Livgardens mandskab, interneredes derpå indtil medio oktober 1943.
Foto: Forsvarets Filmtjeneste/Livgardens Historiske Samling

Grunden til, at der opstod kampe i forbindelse med Operation Safari, var, at de tyske styrker uden
varsel rykkede ind
på Hærens og Søværnets
tjenesteder og derfor
flere steder kom i kamp
med vagtmandskabet. Operationen endte med,
at Hæren og Søværnets mandskab i en kort periode blev interneret i lejre rundt omkring i landet.
Da interneringen var overstået gik meget af mandskabet ind i modstandsbevægelsen.
Avisartikel fra "Daily News" med nyheden om sænkningen af den danske flåde 29. august 1943 .

Mindegudstjeneste i Holmens Kirke
75-året for den 29. august 1943 – det store vendepunkt i besættelsestiden – blev markeret
med en mindegudstjeneste i Holmens Kirke. Statsminister Lars Løkke Rasmussen holdt tale
i kirken, hvor Forsvaret var repræsenteret med forsvarschefen general Bjørn Bisserup, cheferne fra de tre værn og repræsentanter fra regimenter og flådestationer. Særligt indbudte
var modstandsfolk, krigssejlere og indsatte i koncentrationslejre og deres efterladte. Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, og forsvarsminister Claus Hjorth Frederiksen deltog også i
mindegudstjenesten, der sluttede med en kranselægning ved busten af viceadmiral Aage
Helgesen Vedel, som den 29. august 1943 gav ordren til, at flåden skulle sænkes.
29-08-2018 - kl. 13:02Af Sune Wadskjær Nielsen, Værnfælles Forsvarskommando
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Vedrørende lørdagsfrokoster
Da det er svært at vide hvor mange der kommer til frokosterne vil der for
eftertiden være sat seddel op på marinestuen, hvor man kan tilmelde sig.
Enten kan man ringe eller skrive en mail til formanden.
Jens Hyldborg på 40 74 81 25, jenshyldborg@gmail.com.
Og der er mulighed for tilmelding. Det er jo lidt synd for dem som påtager
sig jobbet med at lave maden, når der kun kommer 15-16 stykker, især når
der bliver lavet til 30 minimum.

Billeder modelskibs træffet

Samme dag som der var motortræf blev der sejlet med modelskibe i havnebassinet
Ovre ved platformen så folk kunne komme tæt på og se de mange flotte modeller
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Her er der et par billeder fra modelskibstræffet
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Distriktsmøde i Hørsholm
Fire friske fyre i højt humør mødtes på stuen lørdag den 15. September 2018 for at deltage i
Distriktsmøde i Hørsholm-Rungsted afdelingen.
De fremmødte Formand Jens, næstformand Michael, kasserer Kjeld og banjermester Holger var
alle en smule nervøse for hvad dagen ville bringe, hvorfor vi efter at have dulmet nerverne med
en “bette ting”, entrede formandens bil for at begive os mod Hørsholm, hvor vi ankom klare i
hovedet, og der hentydes ikke her til den manglende proviant på turen.
Vel ankommet til Hørsholm-Rungsted afdelingen trykkede vi hånd med de andre fremmødte,
og undertegnede følte sig næsten helt kongelig. Ole Lorentzen og Verner Justesen havde også
fundet vej til Hørsholm, så vi blev ialt 6 deltagende fra Hundested, og igen var vi den størst
repræsenterede afdeling. Foruden vores afdeling og Hørsholm-Rungsted deltog også
afdelingerne fra Frederiksværk, Frederikssund, Gilleleje og Helsingør, ialt blev vi 23 personer
op af dagen.
Efter mødet blev vi beværtet med smørrebrød og en pilsner samt kaffe og kage/frugt, og efter
endt skafning, satte vi os atter til rette i formandens bil, for at sætte kurs mod Hundested.
Vel ankommet til stuen var vi nogle der lige skulle sige tak for denne gang, og vi ser frem til
næste Distriktsmøde, som afholdes i Frederiksværk den 16. februar 2019.
HM

Der ventes på skafning

Tekst og foto
HM.
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Leif Kristian Pedersen
Sten Petersen

som fylder 75 år
som fylder 65 år

06 oktober
20 oktober

*********************************************************
Oluf Enevoldsen
Bjarne Baltzer Hansen
John Leth Madsen

som fylder 80 år
som fylder 60 år
som fylder 70 år

07 november
08 november
30 november

*********************************************************
Steen Hansen
som fylder 70 år 04 december
Søren-Ole Nielsen
som fylder 60 år 05 december
Jørgen Myhlert Olsen
som fylder 75 år 16 december
William Smith Vangsgaard
som fylder 50 år 21 december
Henrik Martinsen
som fylder 75 år 31 december
*********************************************************
.

Kristberg Agust Karlsson,
Jan Stenholt Nielsen.
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Der var engang

Ja man er vist ikke i tvivl og hvem der styrer…

Sidste ny model i guidestol.
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Følgende effekter kan købes i Marinestuen

Kr, Vandtæt foret Vinterjakke……………………. 385,00
Vindjakke Marineblå………………………… 375,00
Caps med logo .................................................... 80,00
Pullover ................................ 550,00- 585,00 – 640,00
Slipover fra ......................................... 460,00 - 490,00
Kendetegn…....................................................... 25,00
Miniemblem ....................................................... 25,00
Blazeremblem................................................... 125,00
Slips .................................................................. 165,00
Slipsnål.. ............................................................. 95,00
Dametørklæde m/kendetegn ............................ 150,00
Indkøbspose m/kendetegn .................................. 60,00
Blazerknapper stk. ............................................... 6,50
Skjorter ............................................................. 330,00
T-shirt m/kendetegn ......................................... 125,00
Manchetknapper ............................................... 125,00
Cardigan fra ....................................... 580,00 - 640,00
Hueemblem ...................................................... 100,00
Vendbart bælte ................................................. 245,00
Postkort/m. kuvert ................................................ 5,50
OBS.: Der er et tillæg, på 40,- kr. i porto, på alle bestillinger.
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MARINEFORENINGENS SKYTTELAV
”HALSNÆS” af 29. marts 1987.
Ole Lorentzen (Formand)
Fjordvej 20, 1. th.
3390 Hundested
Tlf. 22 55 72 41
ohl2001@webnetmail.dk
Bent Olsen (Næstformand)
Solsortevej 11.
3390 Hundested
Tlf.20 27 34 56
lokolsen@yahoo.dk
Rico Møllebro (Kasserer)
Søndergade 30 A
3390 Hundested
Tlf. 26 84 70 39
moellebro@kabelmail.dk
Brian Lok Olsen (Best.)
Uglevej 9
3390 Hundested
Tlf. 40 93 82 87
Zombie4ever@gmail.com
Jens Hyldborg (Best.)
Ll. Karlsmindevej 37
3390 Hundested
Tlf. 40 74 81 25
jenshyldborg@gmail.com
Tommy Andersen ( Suppl.)
Turistvej 24
3390 Hundested
Tlf. 40 14 48 96
turisten4@gmail.com

Skydningen foregår i
Hundested Hallen i kælderen hver onsdag fra kl. 19:00
til 21:00.
Efterårssæson 2018
Start 12 september
Slut: 05 december

Planlagte arrangementer:
Pokalskydning
Lørdag d. 13 /10kl. 14.00
Med efterfølgende spisning i
marinestuen pris 100,- kr.
Juleskydning
1/ 12 kl 14.00
Med efterfølgende spisning i
marinestuen pris 200,- kr.

.
Pokalskydning med Ro holdet.
Lørdag den 13-10 2018. kl. 14.00
Menu. Tarteletter /
Rejer /asparges/hummersauce.
Oksesteg m/ glasset løg / rødvin sauce.
Pris 100 kr.
Vi håber at mange vil følge op vores arrangement, da det er med til at vores foreningen kan
forsætte i den gode gamle ånd. Hvor kammeratskab og venskab følges af.
Juleskydning bliver den 01-12-2018 kl. 14.00.
Pris 200,00 kr.
Næste års landsskyttestævne er i Esbjerg, så man må
godt begynde og tænke på om man vil med en tur derover, så vi ikke i sidste øjeblik, finde ud af om man vil
med, sidst vi var der have vi en god tur med en masse
gode minder derfra.

Bestyrelsen håber at mange vil slutte op om vores arrangementer, som de tidligere år og får en sæson med gode
oplevelser.
Ol.
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Hundested motortræf Lørdag d. 1 september
Den røde grønlandskutter fra
Åsa i norre Halland blev
vinder af
pålidelighedssejladsen med
kun 3 sekunders forskel på de
to gennemsejlinger af banen.
Der deltog 14 fartøjer i
pålidelighedsejladsen.
Det var medlemmer af
Fiskeriforeningen og
Marineforeningen der havde
udlagt banen og var tidtagere og dommere fra Kalles kutter Charlotte.

Jyden Gilleleje

Haabet Holbæk

Anne Elise Helsingør

Tekst og foto. Per Makwart
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V/ Christian Hansen
Mail: mail@toemrerhansen.dk

Værksted: Håndværkervej 1
3390 Hundested

Lille Karlsmindevej 48 3390 Hundested Tlf.: 47940304. alt i El.
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Afsender:
Hundested Marineforening
Havnegade 8
3390 Hundested

Returneres ved adresseændring

Vindue og trappevask

B

græs og hæk klipning

Halsnæs Bus v/
Michael Nilaus Nielsen
Kørsel I ind og udland med bus fra 10
til 54 personer
Ring for tilbud på
tlf. 2025 7233.

